
 

 

UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
  

Số:           /TB-SGTVT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phú Yên, ngày        tháng 7 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải  

 

  

 Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh Phú 

Yên về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để 

các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2021. 

 Sở Giao thông vận tải thông báo danh mục thủ tục hành chính triển khai dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận 

tải, như sau: 

 1. Tổng số danh mục thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải là 22 thủ tục. 

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 

 2. Thời gian triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 đối với các thủ tục nêu trên kể từ ngày 09/7/2021. 

 3. Thực hiện nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công 

trực tuyến của tỉnh theo địa chỉ: https://congdichvucong.phuyen.gov.vn 

 4. Thông tin tài khoản để triển khai thu phí của các dịch vụ công trực tuyến 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải trên Cổng dịch vụ công của 

tỉnh như sau: 

 - Tên tài khoản: Sở Giao thông vận tải Phú Yên 

 - Số tài khoản: 5901.0000.931147 

 - Mã ngân hàng: 54202001 

 - Ngân hàng: BIDV Phú Yên 

 Sở Giao thông vận tải trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành trong tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Các doanh nghiệp, tổ chức, công dân;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Phương Đông 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG 

TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ 

GIAO THÔNG VẬN TẢI 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SGTVT ngày       tháng 7 năm 2021  

của Sở Giao thông vận tải) 

 

STT Tên TTHC Thời gian 

triển khai 

I Lĩnh vực đường bộ  

1 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Quý IV/2021 

2 Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trường hợp bị mất, 

bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác 
Quý IV/2021 

3 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Quý IV/2021 

4 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong 

phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của 

quốc lộ đang khai thác 

Quý IV/2021 

5 Gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ 

chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ ủy thác, 

tỉnh lộ 

Quý IV/2021 

6 Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới 

hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu 

trọng trên đường bộ 

Quý IV/2021 

7 Cấp giấy phép xe tập lái Quý III/2021 

8 Cấp lại giấy phép xe tập lái Quý III/2021 

9 Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện Quý III/2021 

10 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện Quý III/2021 

11 Gia hạn Giấy phép liên vận Việt - Lào và thời gian lưu 

hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào 
Quý III/2021 

12 Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia Quý III/2021 

13 Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia – Lào – 

Việt Nam 
Quý III/2021 

14 Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia – Lào 

– Việt Nam 
Quý III/2021 

15 Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia – Việt Nam cho 

phương tiện Campuchia tại Việt Nam 
Quý III/2021 

16 Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Đã triển khai 
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17 Cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có 

sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh 

doanh hoặc giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước 

quyền sử dụng 

Đã triển khai 

18 Cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với 

trường hợp giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng 

Đã triển khai 

19 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa 

bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe 

kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe 

kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt  

Đã triển khai 

20 Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng 

hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, 

xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe 

kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt  

Đã triển khai 

21 Đăng ký khai thác tuyến Đã triển khai 

II Lĩnh vực đường thủy nội địa  

22 Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa đối với 

đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội 

địa địa phương 

Quý IV/2021 
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